GENEL BİLGİLER :

Net: 1 Litre
:

- VAPOR GARD, tabii reçineden elde edilen,Yayıcı-Yapıştırıcı özelliğe
sahip mükemmel bir mamüldür. Her türlü insektisit, fungisit, herbisit , yaprak
gübresi ve bitki gelişim düzenleyicisi ile karıştırılarak kullanılabilir. Tavsiye
edilen doz 100 lt ilaçlı mahlul veya dekara 20 - 40 ml’dir.
- VAPOR GARD tabii çam reçinesinden elde edildiği için fevkalade iyi
yapışma özelliğine sahiptir. Yapışma özelliği ayrıca ilacın yağmur ve sulama
sistemleri ile yıkanmasını engeller, rüzgarın neden olacağı olumsuz etkileri
önler.
- VAPOR GARD , tamamen doğal ve zehirsiz oluşu nedeniyle Bacillus
thuringiensis gibi ( REBOUND BIOINSECTICIDE WP) biyolojik kökenli
mücadele ilaçları ile güvenle kullanılır. Onların etkilerini arttırır , petrol
türevlerinden elde edilen diğer yayıcı-yapıştırıcılar gibi lens etkisi yapmaz.
- VAPOR GARD, bitkilerde transpirasyon (terleme) yoluyla meydana gelen
su kaybını kontrol altına almak ve yaprakları sağlıklı tutmak için geliştirilmiş,
su ile karışabilen bir konsantredir. Su kaybını azaltmak için yapılacak
tatbikatlarda karışımda yalnız VAPOR GARD yer almalı, başka bir madde
katılmamalıdır. Bu uygulama bitki yüzeyini örtecek şekilde yeşil aksama
püskürtmek suretiyle veya yeşil aksamı VAPORGARD‘ lı su karışımına
daldırma şeklinde (kökler hariç) yapılmalıdır.
VAPOR GARD bitkinin büyümesini veya normal teneffüsünü
engellemeden normal nem kaybını geciktirir. Berrak, parlak bir örtü tabakası
oluşturmak suretiyle bitkiler üzerinde kurur. Yaprak yüzeyini cilalayarak
bitkileri güzelleştirir.
VAPOR GARD köpük meydana getirmez, donmaz ve püskürtme
memelerini tıkamaz.
KULLANMA ŞEKLİ :
VAPOR GARD’ın tavsiye edilen dozu püskürtme tankına konmadan önce
ayrı bir kapta az miktarda suya karıştırılarak sulandırılır ve daha sonra,
içerisinde yarıya kadar su bulunan püskürtme tankına boşaltılır.
Karıştırılarak eksik su tamamlanır ve püskürtmeye başlanır.
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :
Kuşlara, arılara, balıklara zehirli değildir.
İlacı ambalajında ve kapalı olarak muhafaza ediniz.
Boş ambalajı başka maksatla kullanmayınız.
DEPOLAMA DURUMU :
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında iki yıl süre ile ilacın,
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde
tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz
İMALATÇISI :
Miller Chemical & Fertilizer Corp.
Hanover,Pennsylvania 17331 U.S.A
® Miller Chemical firmasının tescilli markasıdır.
İTHALATÇISI:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 700. Sokak
41480 Gebze/Kocaeli
Tel : (0262) 751 14 12 (7 hat)
Fax : (0262) 751 14 22

VAPOR GARD ®
YAYICI ve YAPIŞTIRICI
Litrede 960 gr. di-1-p-Menthene

BİTKİLERDE SU KAYBINI KONTROL EDEN KONSANTRE (EC)

VAPOR GARD TABİİ REÇİNEDEN ELDE EDİLMİŞ NON-İYONİK
BİR MAMUL OLUP, İNSANLARA , HAYVANLARA VE BİTKİLERE
ZEHİRLİ DEĞİLDİR.

VAPOR GARD SU KAYBINI ÖNLEMEK AMACIYLA NERELERDE KULLANILIR
1- BAĞ üzümün dane büyüklüğü, renk ve tadının geliştirilmesi, şeker oranının
yükselmesi, kabuk çatlamalarının ve kurumalarının önlenmesi ,depolama süresinin
uzatılması için daneler tam büyüklüğünü almadan (daneler birbirine değmeden,
hasattan yaklaşık 4-6 hafta önce) 100 litre suya 0,5 - 1 lt VAPOR GARD
karıştırılarak tek başına kullanılır.
2- YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Elma, Armut, Ayva v.s) Daha iri meyve
elde etmek, hasat öncesi dökümünü, güneş yakmasını, çatlamaları, kabuk
lekelerini azaltmak, meyve rengini geliştirmek ve soğuk hava depolarında suyunu
kaybetmeden daha uzun süre tutabilmek için hasattan 4-6 hafta önce 100 litre
suya 0,5 – 1 lt VAPOR GARD karıştırılarak tek başına kullanılır.
3- TAŞ ÇEKİRDEKLİLER ( Şeftali, Kayısı, Erik gibi) Meyvenin renk ve tadını
geliştirmek, şeker oranını ve iriliğini arttırmak, hasatta erkencilik sağlamak ve
depolama süresini uzatmak için hasattan 2-3 hafta önce 100 litre suya
0,5 – 1
lt VAPOR GARD karıştırılarak tek başına kullanılır.
4- KİRAZ, VİŞNE Dane iriliğini ve şeker oranını arttırmak, meyve dökümünü
azaltmak ve daha uzun süre depolanmasını sağlamak için hasattan 4-6 hafta önce
100 litre suya 0,5 – 1 lt VAPOR GARD karıştırılarak tek başına kullanılır. Ayrıca
meyve çatlamalarını önler.
5- NARENCİYE
Meyve iriliğini arttırmak , su kaybına mani olarak depolama
süresini 1 ay veya daha fazla uzatmak, kabuk çatlama ve kurumalarını önlemek
için hasattan 4-6 hafta önce 100 litre suya 0,5 – 1 lt VAPOR GARD karıştırılarak
tek başına kullanılır.
6- YUMRULU BİTKİLER (Patates, Şekerpancarı) : Daha iri yumrular oluşturarak
verimi arttırmak amacıyla 100 litre suya 0,5 – 1 lt VAPOR GARD karıştırılarak
kullanılır. Patateste uygulama tam çiçeklenmeden 2 hafta sonra, pancarda ise
yapraklanma % 60 ın üzerine çıkınca yapılır.
7- SEBZE VE BOSTAN (Domates, Biber, Kabakgiller, Fasulye, Kavun-Karpuz vs.)
rengi geliştirmek ,iriliğini arttırmak ve olgunlaşmayı hızlandırmak için dekara 0,5 – 1
lt VAPOR GARD, dekara en az 100 litre suyun içine karıştırılarak kullanılır. Bir
kez uygulama yapılması düşünülüyor ise, meyve henüz küçük iken yapılmalıdır.
Uygulamanın tekrarlanması daha da iyi sonuçlar alınmasını sağlar. (Örneğin :
domateste rengin kızarması, kavunun tatlanması gibi)
Birden fazla uygulama yapılacaksa ,doz uygulama sayısına ( 2 veya 3 )
bölünerek 3-4 hafta aralıklarla tatbik edilir.
8 -DİĞER BİTKİLER Şaşırtma ve dikim esnasında görülen şokun önlenmesi için :
Çiçekler, Çimler, Sebze ve Tütün fideleri : 100 litre suya 0,5 – 1 lt VAPOR GARD
oranında hazırlanan karışım, yapraklara püskürtülür veya bu bitkilerin yeşil
aksamları dikim veya şaşırtma öncesi yukarda belirtilen orandaki karışıma daldırılır.
VAPOR GARD’ın dibe çökmesini önlemek için mahlül sık sık karıştırılmalıdır.
9- BÜTÜN BİTKİLERDE VAPOR GARD ,su kaybını önlediğinden soğuk havanın
bitki üzerinde yapacağı kurutucu etkiyi bir ölçüde azaltır. Bu nedenle don olayının
beklendiği hallerde 100 litre suya 0,5 – 1 lt VAPOR GARD karışımı iyi bir
kaplama yapacak şekilde yapraklara püskürtülür.
10- ORMANCILIKTA Yeni dikilen ya da şaşırtılan ağaç fidanlarının su kaybını
önlemek için fidanların yeşil kısımları 100 lt. suya 0,5 – 1 lt VAPOR GARD
karışımına daldırılır veya bu karışım yeşil aksama püskürtülür.
DİKKAT : Bitkinin köklerini karışıma daldırmayınız.

